
Вхідний номер № 16033\УХ338582 ЗАТВЕРДЖЕНО
Номер бюлетеня: 53(18.03.2016) від 18.03.2016 Наказ Міністерства
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15.09.2014 N 1106
ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування.

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890

1.3. Місцезнаходження.
проспект Б. Хмельницького, будинок 44, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312.

2. Джерело фінансування закупівлі, кошти державного бюджету України

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі.

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія)

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
507,85 Гкал, пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
проспект Б. Хмельницького, будинок 44 
проспект Б. Хмельницького, будинок 57 
м. Мелітополь, Запорізька область, 72312

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2016р.~31.12.2016р.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 
переговорної процедури закупівлі.
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4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

02.03.2016р. № 42 (02.03.216) номер оголошення: 064013

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

02.03.2016 р. оголошення № 064013/1

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-портаїі Уповноваженого 
органу з питань закупівель.

04.03.2016 р. № 44 (04.03.2016) номер оголошення № 066919

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 29.02.2016 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»



6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 05541114

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс.

вул. Луначарського, буд. 61, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312. 
(0619)44-06-40, (0619)44-06-41

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 03.03.2016 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 16.03.2016 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

669 722,07 грн. (Шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять дві грн. 07 кой.)
(цифрами та словами)

у т. ч. ПДВ -  111 620,35 гри.(Сто одинадцять тисяч шістсот двадцять гри. 35 коп.)
(цифрами та словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
умовно-зміна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

для бюджетних установ: з 01.01.2016 року 1 Гкал - 1169,39 грн. (без ПДВ);
з 01.02.2016 року 1 Гкал - 1122,05 грн. (без ПДВ); 

для населення: з 01.01.2016 року 1 Гкал - 417,95 грн. (без ПДВ);
- умовно постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна плата за 

одиницю приєднаного теплового навантаження)
з 01.01.2016 року - 15301,91 грн. Гкал/год ( без ПДВ);

8. Відміна процедури закупівлі. Не було.

8.1. Дата прийняття рішення.

8.2. Підстава.

Голова комітету з конкурсних торгів 
Завідувач з НВП ( підпис) М.П.


